
Maritim Modellklubb 
www.maritim-modellklubb.no 

Formann: Jan Wellén 
Skådalsveien 22F 
0781 Oslo 
Tel. 909 21 866 
E-post: wellenjan@gmail.com 

Sekretær: Martin Gulliksen 
Jongsstubben 19 
1337 Sandvika 
Tel. 412 51 177 
E-post gullmoe@online.no 

Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 21. NOVEMBER  2018 KL. 19.00 

Velkommen til klubbmøte og en hyggelig 
kveld. 
 
Som vanlig oppfordres medlemmene til å ta 
med seg modeller, ferdige eller uferdige samt 
annet av maritim interesse. 
 
Vel møtt 
Jan Wellén 
Formann 
 
Obs: Har du husket kontingenten? 
 
Kr 175,00 
Konto: 1503.12.39513 

Klubbens fotoside: www.pbase.com/maritimmodellklubb - passordet er maritim 
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REFERAT FRA KLUBBMØTE ONSDAG 17. OKTOBER 2018 

14 ivrige modellbyggere entret skuta denne 
gang. 5 modeller sto på bordet, noen ferdige 
og noen under arbeid. Det er alltid hyggelig 
når vi benker oss rundt med kaffe og julekake 
på bordet og praten går sin gang om vår hob-
by. Erfaring utveksles, verktøy og små duppe-
ditter vises frem og med litt humor først går 
vi i gang med de medbrakte modellene. 
 
Først ut var Terje M. Thoresen med sin Victo-
ria. Dette er det Terje forteller: 
 
”D/S Victoria er bygget på Akers Mek. i 1882 
så modellen fremstilles som den planlagte utga-
ven av skipet og som viser slik kontrakt-
tegningene var. Modellen er bygget i skala 1:25 
og fikk installert en tosylindret Graham damp-
maskin med selvkonstruert og selvbygget kjele 
for et arbeidstrykk på 4 kg/cm2.   
 
Når forholdene tillot det så fungerte dette vel-
dig bra en kort stund men etter hvert virket det 
som om kjelen fikk for lite oksygen og slukket. 
Etter en tid med gjentatte problemer og liten 
stabilitet så la skipet seg over på siden og tok 
inn vann ved utsparingen i siden på skipet og 
sank ca. to meter fra land. Kun toppen av mas-
tene var synlige men dagen ble reddet av en 
meget hurtig reaksjon fra et klubbmedlem som 
kledte av seg buksene og vasset ut for og hente 
henne opp, en kjempebragd av disse karene som 
bidro til å redde skipet. 
 
Den påfølgende vinter ble skipet reparert med 
nye servoer og ny elmotor og med helt annet 
metasenter som gjorde skipet mer stabilt, jeg 
har seilet det en del ganger men må fremde-
les passe på sidevind. Skipet ble tilpasset sluse-
ne i Bandakkanalene opp til Dalen i Telemark 
hvor den fremdeles seiler med sommerturister, 
Victoria ble ombygget et antall ganger, og i 1953 
ble dessverre dampmaskinen byttet ut med die-
selmotor, det fikk nytt styrehus og andre forbed-
ringer etter mange år som eneste transportmid-

del til og fra Skien og til Dalen, hvor det ble 
fraktet både folk og fe. Modellen er scratchbyg-
get, kun rekkeseptere er innkjøpt samt propellen 
som er helstøpt fra England.” 
 
I samme periode gikk også Henrik Ibsen som 
Bjørn Hansen har laget en modell av og som 
står utstilt på Dalen Hotell. Terje har fått 
med seg ”sildesalaten” i det norske flagget ak-
terut. Det er en firkant i øverste felt nærmest 
stangen som viser de svenske fargene. Dette 
ble innført i 1845 i forbindelse med unionen. 
 
Neste mann ut var Tomm Lund med sin godt 
påbegynte modell av KNM Blink, en MTB av 
Storm-klassen. Hun tilbringer nå sin alderdom 
som museumsskip ved Marinemuseet i Hor-
ten. Hans sidemann, Arne Hagtvedt har byg-
get samme modell. Skrogene er kjøpt ferdige. 
Problemet som dukket opp var at skroget 
hadde en vridning akterut. Her måtte Tomm 
spenne den opp og støpe fast akterenden med 
spant. Det samme problemet hadde Arne 
også. Dekk og overbygg samt kanon er laget 
og montert. Mye arbeid gjenstår så da er det 
sikkert godt å ha en mentor i Arne om det 
skulle knipe. 
 
Morten Tønnesen viste frem en modell av en 
pram fra Hvaler etter oppfordring fra under-
tegnede. Den viser godt overlappene på klin-
kingen spesielt akter som ofte er utfordringen 
med klinkbygging. 
 
Terje Westergaard viste frem sin Rana-åttring 
samt den lille Lofotjolla. Denne gangen hadde 
han med seg byggejiggen for begge båtene, 
samt tegninger som viser båndene (spantene). 
Her er utgangspunktene for bredden på bord-
gangen tegnet inn i båndene. Når jiggen er 
laget med båndene plassert riktig så har han 
utgangspunktet for å lage maler i papp som 
gir bredden på bordgangene og som så overfø-
res til trelistene som skal benyttes. Når dette 
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er gjort så er skroget klart til å klinkes opp. 
Her bruker Terje lynlim. Når dette er gjort så 
løftes skroget av jiggen for så å få båndene 
tilpasset og montert. Begge båtene er tidligere 
omtalt i referater og bilder fra klubbmøter i 
september 2017 og desember 2016, se fotosi-
den vår. 
 
Så var nok en hyggelig kveld over og tid for å 
mønstre. Glade, fornøyde og med enda mer 
kunnskap innabords satte vi kursen hjem til 
hver vår havn.  
 
Se vår fotoside for Arve Gudals fotografier fra 
klubbmøtet: 
http://www.pbase.com/ 
maritimmodellklubb/201810 
 
Jan Wellén 
Referent. 


